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PROGRAM KDJS - KVĚTEN 2013

Předprodej vstupenek pro divadlo a koncerty: Městský úřad Sedlčany 
informační středisko, náměstí TGM, Sedlčany, tel.: 318 821 158

čtvrtek 2. května v 19.30 hod.       KONCERT - mimo předplatné

Do Sedlčan zavítá velice atraktivní pořad

ŠPANĚLSKÝ VEČER S CARMEN
V pořadu, ve kterém zazní skladby hudebních osobností G. Bize-

ta, F. G. Lorcy, J. Rodriga, ale také flamencové skladby na lidové 
motivy, se představí vynikající operní zpěvačka Edita ADLEROVÁ. 
Spolu s ní účinkuje flamencová hudební skupina Miroslava Žáry 
a flamenco tančí tanečnice Lola Karpenka. 

úterý 7. května v 18 hod.                KONCERT - mimo předplatné

V divadelním sále se uskuteční v rámci 49. ročníku festivalu 
Sukovy Sedlčany tradiční 

KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ SEDLČANY

V pestrém programu se vystřídají sólisté, menší hudební soubo-
ry a rovněž i velký taneční orchestr složený z učitelů ZUŠ Sedlčany. 
Repertoár bude rovněž pestrý – zazní skladby z muzikálu Evita, 
melodie z filmu James Bond, swingové i rockové melodie a sklad-
by z oblasti klasické hudby.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 50 Kč. Délka 
představení cca 80 minut + přestávka.

středa 15. května v 18 hod.         KONCERT - mimo předplatné

Další tradiční kulturní akcí v rámci Sukových Sedlčan je koncert 
nazvaný 

SEDLČANSKÁ VONIČKA
Pod tímto názvem se skrývá večer věnovaný sborovému zpěvu, 

hudbě a tanci. 
V programu uslyšíme dětský pěvecký sbor ZÁBOJÁČEK, smí-

šený sbor ZÁBOJ, Lidový soubor ZUŠ Sedlčany a uvidíme i žáky 
Tanečního oboru ZUŠ. Hostem večera bude Chrámový sbor 
z Votic.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 80 Kč. Délka 
představení cca 80 minut bez přestávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 180 Kč. Dél-
ka představení cca 80 minut + přestávka.

od 17. května                     VÝSTAVA

Od 17. května bude v koncertním sále nainstalována 

VÝSTAVA K 20. VÝROČÍ PŘÁTELSTVÍ 
MEZI MĚSTY SEDLČANY A TAVERNY

K vidění budou dokumenty, mozaiky, umělecká díla a fotografie, 
vztahující se k tomuto významnému jubileu novodobé spolupráce 
s městem Taverny z Francie. Výstava potrvá do 30. června.
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čtvrtek 23. května v 19.30 hod.  KONCERT - mimo předplatné

Agentura REMOEX CZ, a.s. uvádí v rámci letošního turné v diva-
delním sále KDJS koncert populární vokální skupiny 

4TET
Formace vystupuje ve složení: 

Jiří Korn
Jiří Škorpík

David Uličník 
Dušan Kollár

Již 10 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale 
i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET. Gentle-
mani v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi 
programu, která měla premiéru na podzim 2012. 

pátek 24. května v 18 hod.         KONCERT - mimo předplatné
                                                                 zámek Červený Hrádek

49. ročník festivalu Sukovy Sedlčany nabízí také tradiční koncert 
v Rytířském sále na zámku Červený Hrádek. V programu vystoupí 

MLADOTA ENSEMBLE 
PRAGUE

Zazní skladby F. Schuberta, Z. Lukáše a M. I. Glinky. 

sobota 25. května v 18 hod.         KONCERT - mimo předplatné
                                                                 zámek Červený Hrádek

V rámci 49. ročníku festivalu Sukovy Sedlčany proběhne v krás-
ném prostředí Rytířského sálu na zámku Červený Hrádek tradiční 
koncert: 

SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
 
Repertoár je složen ze skladeb F. X. Richtera, J. Sedláčka, 

B. Čajkovského, F. Mendelssohna-Bartholdyho.

4TET byl založen z iniciativy Jiřího Korna v říjnu 2002. Poprvé se 
tito „muži v černém“ představili skladbou „How Deep Is Your Love“ 
v provedení „a capella“. Bouřlivá reakce publika, stoupající zájem 
posluchačů, vystoupení po celé ČR i v zahraničí a časté účinková-
ní v televizních pořadech (Manéž Bolka Polívky, Miss 2003, Zlatá 
mříž, Gogošou.atd.), byly důvodem pro přípravu mnoha dalších 
songů (Lady Karneval, Tears In Heaven, Lion King, Addams Family 
a dalších), k nazkoušení koncertního programu a k vydání tří CD: 
4TET 1st (2004), 4TET 2nd (2005) a 4TET 3rd (2008). 

Umělecky plnohodnotný, precizní a přitom osobitý projev toho-
to vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou dokonalostí 
a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehléd-
nutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapi-
vě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího Škorpíka 
i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech aktérů na jeviš-
ti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a odměnou jsou 
jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou  atmosférou. Není 
tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních 
akcí, tak i společenských událostí.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 
před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 410 Kč pří-
zemí a 390 Kč balkon. Délka představení cca 120 minut bez pře-
stávky.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-
né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.

Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici. Vstup-
né: 180 Kč. Délka pořadu je cca 100 minut + přestávka.
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úterý 7. 5. v 18 hod.                                                  KONCERT

UČITELSKÝ KONCERT V KDJS

středa 15. 5. v 18 hod.                                                     KONCERT 

SEDLČANSKÁ VONIČKA V KDJS

čtvrtek 23. 5. v 16 hod.                                                  KONCERT

KONCERT HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ V KDJS

Pozvánka na akce Základní umělecké
školy v Sedlčanech

pátek 31. května v 19.30 hod.       KONCERT - mimo předplatné

Do společenského sálu při stolové úpravě vás zveme na poho-
dový swingový a jazzový večer. Tentokrát vystoupí jazzová a swin-
gová kapela 

TICHÁ POHODA
Kapela vznikla v roce 2010. Hraje skladby autorů G. Millera, 

C. Bassieho, J. Ježka, M. Svobody a dalších. Posluchači uslyší 
průřez swingovou hudbou i pár jazzových skladeb současnosti. 

Složení kapely:
Josef Křížek - alt sax
Ota Kříž - tenor sax

Dana Borovanská - B clarinet, Bass clarinet
Lukáš Kolář - trumpet

Zdeněk Zavřel - trumpet
Miroslav Pšenička - trombon

Marie Křížková - piano
Jiří Výborný - bass

Matěj Pachta - drums
Vstupenky je možné si zakoupit v předprodeji na radnici nebo 

před začátkem představení na místě konání. Vstupné: 100 Kč. Dél-
ka představení cca 100 minut + 2 přestávky.

úterý  28. května v 18 hod.               KONCERT - mimo předplatné

V koncertním sále proběhne

Koncert žáků a učitelů ZUŠ SEDLEC-PRČICE

V pořadu uslyšíte sólová čísla a vystoupení Houslové souboru 
pod vedením Anny Rauscherové. Vstupné dobrovolné.

Sdružení obcí Sedlčanska pořádá VIII. ročník otvírání cyklistické 
sezóny na Sedlčansku. Start je v sobotu 25. května od 13 do 14 
hod. z náměstí T. G. Masaryka. Okruhy jsou dlouhé 20 a 40 km. Cíl 
tras je na sedlčanské přehradě u kanoistické loděnice.

sobota 4. května - SUKOVOU STEZKOU - 43. ročník 
Start: KDJS 8.30-9.30 hod.
Startovné 10 Kč - každý účastník obdrží diplom
Pěší trasy: 6, 11, 16, 25, 30 km
Cyklotrasy: 28, 35 km
Autobus z Křečovic 14 hod., jízdné 25 Kč, děti 10 Kč
Pořádá: Turistický oddíl při TJ Tatran Sedlčany

sobota  18. května - POCHOD PRAHA - PRČICE  Robinova trasa
Start: KDJS 7-11 hod.
Trasa: 30 km
Pořádá: KČT ve spolupráci s Turistickým oddílem 
při TJ Tatran Sedlčany

sobota  25. května - ZA KVĚTENOU BÍLÝCH SKAL
Start: v 9 hod. U Křížku za Nalžovickým Podhájí
Odjezd autobusu ze Sedlčan v 8 hod., výstup na Chlumu v 8.11 
hod., odtud pěšky 3 km přes Nalžovické Podhájí.
Trasa: 7,3 km (okruh) + 10 km pěšky zpět do Sedlčan
Pro návrat je možno využít autobus z Chlumu v 15.05 hod.
Pořádá: Turistický oddíl při TJ Tatran Sedlčany

Květnové pochody

Plánované akce na červen 2013
ČT 6. 6. KDYŽ TY, TAK JÁ TAKY (Ochotníci Bystřice)     DIVADLO
NE 9. 6. FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ              PRO DĚTI A RODIČE

Vzhůru do pedálů

Zápis do kurzů tance a společenské výchovy
Zápis začíná v pondělí 13. května ve 14 hodin ve vestibulu Kultur-
ního domu Josefa Suka v Sedlčanech. Kurzy budou probíhat od 
začátku září každý pátek od 17.30 do 19.30 hodin (cena 1200 Kč) 
a od 20 do 22 hodin (cena 1400 Kč). Prodloužené odpoledního 
kurzu – pátek. Prodloužené večerního kurzu – sobota. Podrobný 
rozpis obdrží každý účastník. Lektorkou je paní Květa Horváthová.
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Kino KDJS Sedlčany
tel.: 318 822 620, vedoucí 

M. Čekal (kino@sedlcany.cz) 
kancelář kina 8-14 hod.

pokladna kina 19-20 hod. 
(v den promítání)

pátek a sobota 3. a 4. května ve 20 hod.
film ČR – komedie (2013), 108 min. 

JEDLÍCI, ANEB STO KILO LÁSKY
- Komedie, která má váhu! Do právě otevřeného „hubnoucí-
ho“ sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když 
každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohle-
dem asketického primáře podstupují nejroztodivnější proce-
dury a cvičení, to vše bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro 
většinu z nich pobyt stává noční můrou... Hrají M. Chára, 
I. Andrlová, K. Heřmánek, T. Magnusek, D. Patrasová, L. Županič 
a další.                               Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

pátek 17. května ve 20 hod.
film Itálie/USA – western, drama (1968) TENKRÁT NA ZÁPADĚ
- Návrat legendárního filmu od režisera Sergia Leoneho je mis-
trovským dílem a jedním z nejlepších westernů vůbec. Har-
monika a Cheyennem, každý z vlastních pohnutek, se stávají 
ochránci Jill proti Frankovi, jehož krutost a ambice už nedokáže 
ovládnout ani Morton. Tanec smrti, v němž umírají sny i jejich 
nositelé a odchází starý dobrý Západ, se blíží ke svému posled-
nímu akordu. Hrají H. Fonda, Ch. Bronson, C. Cardinaleová 
a další.             Vstupné 80 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné

PROGRAM KINA - KVĚTEN 2013

neděle 12. května v 15 hod.
pásmo pohádek (2012), 66 min. KAMARÁDI Z TELEVIZE III
- Přijďte se podívat na pohádkové pásmo obsahující tyto pohádky: 
Z deníku opičáka Maka – Dobrodružství u rybníka, Velryba Deci-
málka – Žralok a gramofon, Kosí bratři – Jak bylo na pouti, Kosí 
bratři – Jak jim učaroval létající koberec, Velryba decimálka – Želva 
čtenářka, Sněžný muž Hugo – Návrat, O hajném Robátkovi – Jak 
to všechno viselo na tenkým vlákénku, Jak divoké prase napravilo 
skalku, Jája a Pája – Jak zachránili dědu Lebedu.   Vstupné 40 Kč.

pátek 10. května ve 20 hod.
film Švédsko – drama, thriller (2013), 79 min.               AVALON
- O ztracených šedesátiletých snílcích, neschopných dospět 
a přijmout zodpovědnost za své činy.  Film je nekonvenčním 
portrétem stárnoucích lidí, ocitajících se někde mezi společen-
skou elitou a zločinem, kteří unikají z reality do iluzivního světa 
bezstarostné zábavy. Lehkovážný život šedesátníka Janneho, 
vlastníka nového nočního klubu Avalon, se však zkomplikuje 
nečekanými událostmi s katastrofálními následky. Hrají J. Brost 
a další.                        Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné

sobota 18. května ve 20 hod.
film Francie – drama (2013), 111 min.                            RENOIR
- Film je založený na skutečném příběhu stárnoucího impresio-
nistického malíře a jeho syna-začínajícího filmaře. Malíř Augus-
te Renoir i jeho syn Jean jsou poznamenáni smrtí ženy i matky 
zároveň. Jejich životy  však změní mladá kráska s ohnivými vla-
sy, která jim dodá ztracenou energii a uměleckou inspiraci. Hra-
jí M. Bouquet, Ch. Theretová, V. Rottiers, T. Doret, M. Gleizer 
a další.             Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné

sobota 11. května ve 20 hod.
film ČR – dokument (2013), 110 min.  HLEDÁ SE PREZIDENT
- Jeden z historických okamžiků novodobých českých dějin – prv-
ní přímou volbu hlavy státu v České republice zachytil režisér T. 
Kudrna. Na pozadí dramatických událostí doprovázejících první 
prezidentské volby se tvůrcům podařilo zachytit obraz jednotli-
vých kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat prostřednictvím 
médií.                         Vstupné 80 Kč. Mládeži přístupné

pátek 24. května ve 20 hod.
film Německo – thriller (2013), 110 min.   ČTVRTÁ MOCNOST
- Děsivě realistický pohled na život v Moskvě, řízený politickými 
zájmy. Paul je novinář, jenž se vydává daleko na východ do Mosk-
vy, aby zde pracoval v bulvárních novinách. Spustí se řetězec udá-
lostí, jež obrátí Paulův život vzhůru nohama. Musí čelit tajemstvím 
ze své minulosti a odhalit spiknutí proti němu. Hrají M. Bleibtreu, 
K. Smutniak.         Vstupné 90 Kč. Mládeži do 15 let nevhodné

čtvrtek 16. května ve 20 hod. 
film Československo (1966), 74 min.                SEDMIKRÁSKY
- První barevný snímek Věry Chytilové znamenal v roce 1966 dal-
ší oslnivý úspěch Československé nové vlny, definoval možnosti 
domácího autorského filmového experimentu. Dvě hrdinky Marie 
a Marie jsou zobrazeny jako loutky reagující na zkaženost světa 
manifestem vlastní zkaženosti. V anarchistickém a feministickém 
gestu se pak vydávají na apokalyptickou pouť po tehdejším světě, 
během níž si vyřizují účty s institucemi, autoritami a reprezentanty 
mužského sexismu a šovinismu...

sobota 25. května ve 20 hod.
akční historické drama Nor/Švé (2013), 100 min.         KŘÍŽ CTI
- Hledání lidskosti v nelidských válečných časech a v nelidských 
životních podmínkách kruté norské zimy. Režiser Naess ve filmu 
rozehrává emocionálně nabitou a sofistikovanou hru mužských 
charakterů s rozdílným původem, vzděláním, životními postoji 
a hlavně s různým vojenským výcvikem v prostoru dřevěné chaty, 
ze které není úniku, pokud chtějí přežít. Hrají F. Lukas, D. Kross, 
S. Henrik a další.                       Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné

pátek 31. května ve 20 hod.
film ČR – varovný dokument (2013), 74 min.                 ŠMEJDI
- Varovný dokumentární film. Co se skrývá za předváděcími akce-
mi? Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery zachy-
tily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co se opravdu 
děje na populárních zájezdech s obědem a dárky zdarma? Prak-
tiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jedi-
ným cílem je donutit bezbranné staré lidi k nákupu předražené-
ho zboží. Autorky tohoto filmu rok v převleku navštěvovaly akce, 
kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítá-
ni. Všichni senioři nad 65 let mají ve všech kinech na tento film 
volný vstup.                  Vstupné 70 Kč. Mládeži přístupné
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